
На подручју Републике Српске, 03.08.2020. године евидентирано је 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 5, Добој 6, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 2, Приједор 
3, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 1 КД) 

УКУПНО КД: 22 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 1 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине** 

 чл. 224. (крађа): 1 

 чл. 226. (тешка крађа): 5 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 3 

 остала КД: 12 
 

ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 8, Добој 3, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 4, Приједор 
0, Зворник 3, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 18 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 21 

 чл. 8. (вријеђање): 6 

 чл. 11. (угрожавање безбједности пријетњи напад на живот и тијело): 2 

 чл. 12. (туча и физички напад): 6 

 чл. 16 (неовлашћена употреба оружја): 0 

 чл. 24. (ометање државни органа у вршењу јавних функција): 2 

 остали прекршаји: 5 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 14, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор 
4, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 СН) 

УКУПНО: 25 

 са посљедицама по лица: 8 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 3, 
лакше повријеђена лица: 6) 



 са материјалном штетом: 17 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 4 

 експлозије: 0 

 хаварије: 0 
 
ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

 укупно: 10 

 позитивних: 0 
 
ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 

ПУ Бања Лука 67 УКУПНО 67 

Мароко 12 
Непознато 55 

 

 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
  
  
 

ПУ Бања Лука 
 
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 03.08.2020. године, 

слободе су лишили лице иницијала Б.М. за којим је била расписана Централна 
потјерница на основу наредбе Основног суда Градишка због почињеног 
кривичног дјела „Крађа“. Лице ће бити предато у Окружни центар Судске 
полиције Бања Лука, на њихово даље поступање. 

 
ПУ Добој  
 
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1, 03.08.2020. године, 

извршили су претрес куће коју користи лице иницијала Д.В. са подручја града 
Добоја, приликом чега је пронађена и одузета ловачка пушка, двије ручне 
бомбе и 682 различитa пушчанa метка. Против наведеног лица ће Окружном 
јавном тужилаштву Добој бити достављен Извјештај о извршеном кривичном 
дјелу „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Невесиње је евидентирала кривично дјело 

„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“. 
Наиме, лугари Шумског газдинства „Ботин“ су у свом газдинству затекли лице 
иницијала Д.Ђ., које је након законито издатог упозорења од припадника 
шумског газдинства узело пушку из путничког аутомобила и усмјерили је у 
правцу лугара. Догађај је Окружно јавно тужилаштво у Требињу квалификовало 



као кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или 
експлозивних материја“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијској станици  Козлук, 03.08.2020. године, пријављено је  да је 

непознато лице или  више њих, из куће и помоћног  објекта који се налазе у 
мјесту Горњи Шепак, град Зворник, отуђило већу количину ракије и дио казана 
за печење ракије. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Козлук 
који су о свему обавијестили дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у 
Бијељини. У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

 
 Полицијској станици Зворник, 03.08.2020. године, пријављено је да је у 

угоститељском објекту у мјесту Дивич, дошло до нарушавања јавног реда и 
мира. По пријави су поступили полицијски службеници ПС Зворник који су 
изласком на лице мјеста затекли лице Н.К. из Зворника, које се оглушило о 
законито издато наређење полицијских службеника да престане са 
нарушавањем јавног реда и мира, због чега је лишено слободе. Извршеним 
алкотестирањем лица Н.К. утврђено је присуство 1,97 g/kg алкохола у 
организму. Приликом поступања по пријави, полицијски службеници су 
утврдили и да је лице А.Ш. из Зворника, нарушило јавни ред и мир физичким 
нападом на друго лице. Полицијски службеници ПС Зворник настављају даљи 
рад на утврђивању чињеничног стања као и идентификовању свих лица која се 
доводе у везу са нарушавањем јавног реда и мира. 

 
 


